
 

Gribskovs store kamp mod rotterne er i fuld gang 

Gribskov Kommune og Gribvand er i fuld gang med at rulle Danmarkshistoriens største kamp mod rotter 
ud. 300 af 1000 intelligente rottefælder er blevet sat ned i udvalgte kloaker, og de første resultater er 
klar. 
  
75 procent færre rotteanmeldelser om tre år. Det er målet for Gribskov Kommunes og Gribvands store 
rottebekæmpelses-projekt, som blev sat i søen, eller rettere kloakkerne, ved årsskiftet. 
  
De første 300 af i alt 1000 intelligente fælder skabt af de lokale eksperter i rottebekæmpelse Anticimex 
Innovation Center i Helsinge er blevet sat ned i udvalgte boligområder i Helsinge, Græsted og Gilleleje, og 
den første statusrapport er nu klar. 
  
Rapporten viser, at fælderne har været særdeles aktive med over 9000 såkaldte ’skud’, hvoraf over 90 % 
vurderes at være rotter der er blevet ”skudt”. Kort fortalt bekæmper fælderne rotterne ved at aflive 
rotterne med spyd der brækker ryggen på dem, så de dør med det samme i stedet for at bekæmpe på 
traditionel vis med gift, som dræber rotterne både langsomt og smertefuldt.  
  
Projektet har til hensigt at mindske antallet af rotteanmeldelser med 75 procent i de områder hvor der 
sættes fælder ned. Dette er blevet muliggjort med de fælder, som er blevet udviklet indenfor de sidste 12 
år i WiseCon / AIC. 
  
Grøn teknologi mindsker mængden af rotter 
Gribskov tager med dette initiativ endnu et skridt i retning af grøn og smart kommune med fokus på 
initiativer, der med ny grøn teknologi kan bringe kommunen ind i fremtiden, ved at være mere effektiv på 
en lang række områder, bl.a. markant mindskelse af mængden af rotter i kommunen. 
  
Gribskov er den første kommune i Danmark, der tager et sådant initiativ. Viceborgmester Bo Jul Nielsen (S) 
forventer da også, at kommunen og Gribvand med dette projekt kan markere sig overfor både Folketinget 
og Kommunernes Landsforening som en foregangskommune.  
  
”Vi ønsker med projekter af denne art at gøre kommunen mere attraktiv overfor både virksomheder og 
borgere samt ikke mindst tilflyttere af begge slags”, udtaler han. 
  
Beder borgerne om hjælp  
For at sikre det bedst mulige projekt vil vi meget gerne inddrage borgerne da de kan hjælpe med 
information om, hvor de ser rotter. De skal blot gå ind på gribskov.dk og søge på ”rotter”. Her kan de via 
’Rotteweb’ anmelde, hvis de ser en rotte. 
  
”Vi vil sætte stor pris på, at hele kommunen går sammen om at komme rotterne til livs, så vi kan styrke 
vores grønne og sunde profil til alles bedste”, opfordrer Mette Therkildsen, direktør i Gribvand. 
  
Yderligere 500 fælder på vej  
Hun fortæller videre, at der bliver installeret yderligere cirka 500 fælder i løbet af efteråret. Og her er der 
brug for borgernes hjælp med anmeldelser af rotter, så Gribskov Kommune og Gribvand kan målrette 
bekæmpelsen af rotterne endnu bedre, for jo flere anmeldelser, jo bedre kan rotterne bekæmpes. 
  



”Det betyder også at I vil se mere aktivitet rundt omkring i kommunen, hvor installationer af fælder vil blive 
en mere synlig del af gadebilledet. Vi ser som kommune frem til at vi om 2 – 3 år vil kunne fortælle resten 
af Danmark at det er muligt at reducere mængden af rotter i en kommune markant.” forklarer direktøren. 
  
Stor bevågenhed: Både byer og lande følger projektet 
Gribskov Kommune og Gribvand vil henover efteråret informere mere om, hvordan projektet skrider frem. 
Allerede nu er der bevågenhed fra mange sider – også fra en række lande i Europa – på at følge dette 
projekt, da rigtig mange byer og kommuner ude i verden kæmper med de samme problemer. 
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